
“Deze doornen zeggen  dat Ik Koning van elk hart wil zijn.”                                                              SG – De Goddelijke Wil 

 

3de Droevige Geheim – Jezus wordt met doornen gekroond 
 
Een kroon met doornen wordt op het Hoofd van Jezus geplaatst en diep ingedrukt. 

Zijn ogen worden gevuld met tranen en bloed. 
Hij wordt door iedereen uitgelachen en met minachting behandeld. 

 

De kroning van Jezus met doornen 
                                                                                                                          De 24 Uren van de Passie - Uur 17 

 
Luisa schrijft: 
(…) U lijkt mij te zeggen: 
 
“Mijn kind, heb moed,  
- verlies niets van wat Ik doormaak, 
- wees aandachtig voor mijn lessen.  
 
Ik moet de mens in alles hernieuwen  
Zijn fouten hebben hem gekroond met smaad en verwarring,  
- zodat hij niet kan verschijnen voor mijn Majesteit. 
Zijn fouten hebben hem onteerd en hierdoor heeft hij elk recht op eer en glorie verloren. 
  
Daarom wil Ik met doornen gekroond worden  
- om zijn kroon opnieuw op zijn voorhoofd te zetten en  
- om hem al zijn rechten, eer en glorie terug te geven.  
 
Mijn doornen zullen voor mijn Vader herstel brengen en hem vrijspreken 
voor de vele zonden in zijn gedachten, vooral voor zijn trots.  
 
Mijn doornen zullen  
- bronnen zijn van Licht voor elk geschapen verstand,  
- stemmen zijn die smeken, 
 zodat zij Mij niet meer beledigen.  
Jij, verenig jezelf met Mij, bid en herstel met Mij.” (...) 
 
(...) U lijkt mij te zeggen:  
 
“Mijn kind, deze doornen zeggen  
- dat Ik Koning van elk hart wil zijn,  
- dat alle heerschappij aan Mij toebehoort.  
 
Jij, neem deze doornen en prik jouw hart. 
Laat er alles wat niet van Mij is uitvloeien. 
Laat een doorn achter in jouw hart  
- om je eraan te herinneren dat Ik jouw Koning ben, en 
- om al de rest erbuiten te houden.  
 
Ga naar alle harten. Prik hen  
- om alle rook van trots en rottigheid naar buiten te laten komen  
- en Mij tot Koning van allen uit te roepen.” (...) 
 


